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Memberikon peloyonon pembunten mesln moupun ioso pembuoton port hinggo 
perbaikon sporeport mesin produksi dengon mutu don kwolitos Jong boik 
sehinggo memberikon roso. puos don kepercoyoon dori pelonggon sehinggo dopot 
teriolin kerjusame yang boik. Memb~ntu pemerintoh dolom menciptokon lopangon 
kerio guno mengurongi tingkot pengongguron •. 
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Hal yang tidok kalah pentignya adalah masa pasca pekerjaan CV. Makmur Budhi 
akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik jika diperlukan don akan · 
selalu membina kemitraan yang baik don sehat. 

CV. Makmur Budhi memiliki komitmen dan tanggung jawab yang besar untuk 
memuaskan pengguna [usu dimulai dari proses negoisasi hingga 
terselesaikannya pekerjaan. 

CV. Makmur Budhi selalu memberikan penawaran harga yang dapat 
dipertanggung jawabkan agar terlaksananya pekerjaan dengan baik don tepat 
waktu. 

Dalam era persaingan bisnis yang berkembang pesat don kemajuan teknologi 
serta sumber daya manusia yang semakin handal, CV. Makmur Budhi hndir 
dalam memberikan tantangan dinamika persaingan bisnis dan kemajuan 
teknologi. 

CV. Makmur Budhi Memiliki tanggung [ewnh don berkomitmen untuk 
memberikan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan pengguna jaso, karena 
bagi kami kepuasan pengguna [usu adalah hal yang paling mutlak untuk kami 
penuhi. CV. Makmur Budhi memiliki kemampuan yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan pengguna jasa, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kepercayaan 
dari para pengguna [asn untuk mencapai tujuan - tujuan yang dimiliki oleh para 
pengguna [csn. 



Hubungi kami.. Bergabunglah dengan kami.. kami siap 
melayani. 

Berada di lokosi yang strategis, ditengah-tengah lcju pesatnya 
perindustrian don pembangunan, kami meniudi solusi yang sangat 
tepat bagi dunia industri, konstruksi don pabrikasi didalam pengadaan 
Tool(Perkakas Mesin), Spare Part(Suku Cadang Mesin) don 
Konstruksi(Kerangka Bangunan dan Mesin). 

Didukung oleh para karyawan yang kompeten dibidongnya don 
mesin-mesin yang modern serta memadai, menjudi syorat mutlok 
untuk menqhnsilknn produk yang berkuolitos. 

Sudnh Lebih dari sepuluh tahun Workshop (bengkel} kami berdiri serta 
eksis don konsisten didalam bidang Mesin lndustri, Konstruksi 
dan Pabrikasi. 
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